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O péči
Možná je to tím, že jsem narozená v býku, ale moc ráda se o někoho starám. Své blízké
dokážu zahrnovat péčí, o kterou často ani nestojí. Někdy mám pocit, že to dělám víc pro
sebe než pro ně. Jsem schopná svým dospělým dětem chystat snídaně, svačinky, obědy,
teplé večeře, vozit jim domácí stravu a čisté prádlo na kolej, když zrovna na víkend
nedorazí domů nebo odnášet prázdné lahve od piva z  pokojíku. Jenže, jak jsem
napsala, má péče se omezuje na poměrně úzký okruh mých blízkých.

Nesmírně proto obdivuji ty, kteří se dokážou věnovat i  cizím lidem, kteří to často
potřebují (a také ocení) víc než ti blízcí. Smekám proto před všemi, kdo se starají
o nemocné, staré, opuštěné, … Až tak daleko jsem se já zatím nedostala.

Díky své kamarádce Martině jsem mohla nahlédnout do práce dobrovolníků
v  Chrudimské nemocnici a mohu se  s Vámi o tuto zkušenost podělit. S  paní
Ondráčkovou, která pracuje pro charitu, jsem si povídala o  její profesi, jejíž náplní je
právě péče o druhé.

A  asi nejsilnějším zážitkem pro mě byla návštěva mých kamarádů, kteří se rozhodli
pro krátkodobou pěstounskou péči o  opuštěné děti. Říkám to málokdy, ale tohle bych
opravdu nedokázala.

Je advent, doba, kdy jsme všichni citlivější a vnímavější. Mnoho z  nás má právě teď
větší nutkání někomu pomoci. Poděkujme ale těm, kteří tohle dělají pořád, bez ohledu na
roční období.

A abychom nebyli hned v úvodu moc vážní, připomínám, že existuje i třetí druh péče
– péče o  sebe samotné. A  tohle mi jde opravdu dobře. Nezapomínejme ani na ni a
věnujme se aspoň občas sami sobě. Zasloužíme si to a o  to větší budeme mít sílu a
energii, kterou budeme moci někomu věnovat.

Přeji nádherné Vánoce, a aby rok 2016 patřil mezi ty, na které budeme rádi
vzpomínat.

Helena Kučerová

Otázka pro starostu
Jak hodnotíš uplynulý rok z pohledu svého a z pohledu obce Holetín?

V obou případech musím konstatovat, že už jsem zažil klidnější a příjemnější roky, než
ten právě končící 2015. Až do konce léta probíhalo veškeré dění v  Holetíně v  režii
modernizace silnice II/355 Hlinsko–Dřeveš. Obcí plánované opravy a investiční akce,
které jsou za normálních okolností realizovány v průběhu celého roku, tak musely být
ve většině případů přesunuty až na jeho třetí čtvrtletí. A  i  když to bylo někdy dost
hektické, má škola novou střechu, obecní úřad fasádu, proběhly plánované opravy
povrchů místních komunikací a dokončena byla i  1. etapa výstavby víceúčelového
hřiště ve sportovním areálu. Podařilo se tedy
splnit vše, co splněno být mělo. Z  pohledu
obce mohu tedy říci, že (i  když ne  s  jeho
průběhem) jsem  s  uplynulým rokem celkem
spokojen.

Rád bych ještě využil této příležitosti a
všem spoluobčanům Holetína a jejich
blízkým přeji za sebe, za pracovníky
obecního úřadu a za celé Zastupitelstvo obce
Holetín šťastné a pohodové vánoční svátky a
do nového roku 2015 mnoho úspěchů,
radosti, štěstí a především pevné zdraví.

Jan Břeň, starosta
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Podzimní měsíce ve škole
Mobilní planetárium

Díky letnímu počasí a venkovní projekční technice
jsme letošní školní rok zahájili promítáním
v exteriéru na školní zahradě. Mobilní planetárium
si můžete představit jako velký stan, na jehož
vnitřní straně kupole je speciální promítací plátno.
Název mobilní planetárium je přejat z angličtiny
(anglicky  full dome) a z ruštiny (полнокупольные).
Funguje tak, že je možno jej složit a zabalit do dvou
různých tašek, jednoho velkého kufru a jednoho
velkého baťohu, se kterými promítač přijíždí. Mohli
bychom tedy říkat třeba i „Kino z  baťohu“. Tento
způsob promítání a vzdělávání prostřednictvím
filmů je v Česku dost ojedinělý. Velmi podstatné je,
že diváci při promítání leží a sledují filmový 3D
obraz, sférické promítání na vypouklé planetární
kupoli nad sebou vleže. Jako by leželi v trávě v noci
na louce a dívali se na noční oblohu, čímž je zážitek
z projekce ještě umocněn. Tento digitální přístroj
dokázal školákům během krátké chvíle de
monstrovat start raketoplánu, lety do vesmíru či
třeba krajinu na Marsu.

Dopravní hřiště
V  měsíci září se pro nás stal již tradicí dopolední
projekt prověřující silniční i cyklistické znalosti
školáků na dopravním hřišti v  Hlinsku. Protože
účastníci se chovají stále zodpovědněji a policista
řeší v  simulovaném silničním provozu minimum
přestupků, zbyl nám letos prostor i pro novinku –
jízdu zručnosti. Právem si všichni účastníci odnesli
reflexní prvky sloužící pro jejich lepší viditelnost a
ochranu jejich osobního bezpečí.

Ekokroužek v Litomyšli
Měsíc říjen přinesl dlouhodobě plánovaný nocleh
školního Ekokroužku v  Litomyšli. Tamější Škola
na zámku je jedinečným projektem, který využívá
potenciál vazby na dobové reálie, památky
kulturního dědictví a významné osobnosti, které ve
městě pobývaly. Propojuje zážitkovou pedagogiku a
genius loci lokality Zámecké návrší v  Litomyšli,
v  jehož unikátním prostředí programy probíhají.
Tato lokalita má bohatou, více než tisíciletou
historii. Hlavní dominantou areálu je renesanční
zámek, jedna z 12 českých památek zapsaných na
seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
V  zámeckém areálu dále najdete barokní
hospodářské budovy – pivovar, jízdárnu, konírnu a
kočárovnu. Ve jmenovaných prostorách vzniklo
moderně vybavené Evropské centrum kultury a
vzdělávání. Všechna zastavení při naší noční
procházce nenásilně jednotlivé objekty na návrší
propojila. V  jedné z  budov, v pivovaru, jsme
nocovali.

Důstojným protějškem zámku je barokní areál
piaristického kláštera s  kolejí, budovou bývalého
gymnázia a chrámem Nalezení sv. Kříže. Vstup do
kostela nám byl umožněn po setmění. Ojedinělá
sklářská výzdoba chrámu vytvářela speciální
světelné efekty a vstup do podzemní krypty,

otevírané dálkovým ovladačem, byl vskutku
ohromujícím zážitkem. S  pusou dokořán jsme
z  podzemí vystoupali po schodišti vzhůru
k andělům za expozicí Andělé na návrší, kde se pro
změnu údivem rozšířily nejen naše oči. Množství
křesťanských symbolů a artefaktů bylo dovoleno
prozkoumat všemi lidskými smysly.

V  sobotu po snídani jsme využili unikátní
nabídku Regionálního muzea v Litomyšli a Městské
galerie Litomyšl, dopolední pobyt v  ateliéru, při
kterém si každý účastník vytvoří své vlastní
renesanční sgrafito. Motivem může být jednoduché
psaníčkové sgrafito podle připravených šablon
kopírujících zámeckou litomyšlskou fasádu, nebo
složitější motiv vlastní volby. Vyrobené sgrafito
uložené ve speciální krabici si každý přivezl spolu
s výučním listem domů.

Zahrada u ještěrky
Od konce září již využíváme zahradu vybavenou
novými prolézačkami v  rámci projektu Zahrada u
ještěrky, financovaného Státním fondem pro životní
prostředí. Kromě obvyklých prolézaček mají děti
možnost pěstovat bylinky a zeleninu v  záhoncích,
vyzkoušet rovnováhu na kládách, mohou posedět u
velikého pařezu jako dvanáct měsíčků, procvičovat
motoriku ve tkacím rámu, zkoumat zvuky ve
zvonkohře, ochutnávat plody zahradních keřů,
projít se bosky po pocitovém chodníčku, zahrát si
dámu na kamenné šachovnici či se jen tak posadit
v  krásném altánu nebo postát poblíž veliké
ještěrky, která dala celé zahradě jméno.

Mgr. Pavlína Krehel’ová a Mgr. Martin Bureš
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Jak jste mnozí jistě zaznamenali v minulém zpravo
daji, byl začátkem září tohoto roku vyhlášen
konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Zá
kladní školy a mateřské školy Holetín s předpoklá
daným nástupem 1. února 2016. Stalo se tak poté,
co dosavadní ředitel školy, pan Mgr. Martin Bureš,
oznámil svoji rezignaci na tuto funkci. Konkurzní
komise, která se sešla v  listopadu, posuzovala při
hlášku jednoho uchazeče, bohužel však tato při
hláška nesplňovala zákonem dané náležitosti ani
aprobaci uchazeče pro 1. stupeň základních škol.
Uchazeč byl proto z  dalšího řízení vyloučen. Do
konkurzního řízení měla v úmyslu se přihlásit také
paní Mgr. Zuzana Nováková z Holetína, která se ja
ko kmenová učitelka naší školy vrací ke své práci
po rodičovské dovolené. Bohužel však nesplňovala
zákonný požadavek dosavadní délky praxe. Paní
Zuzana Nováková měla velkou podporu zřizovatele

a zejména také ostatních zaměstnanců školy. Po
konzultaci a doporučení postupu Odboru školství a
kultury Krajského úřadu Pardubického kraje byla
paní Mgr. Zuzana Nováková zřizovatelem jmenová
na ředitelkou školy až do doby řádného konkurzu.
Naše škola tak může dál bez problémů fungovat a
díky těmto krokům zůstává i paní učitelka Pavlína
Kreheľová, která v  Holetíně působí již několik let.
Paní Zuzaně Novákové přejeme do její nové pra
covní činnosti spoustu elánu a trpělivosti a všem
zaměstnancům školy úspěšné zahájení druhého
pololetí v novém složení.

Tímto bychom chtěli zároveň poděkovat do
savadnímu řediteli, panu Mgr. Martinu Burešovi, za
dlouholetou kvalitní práci pro Základní školu a ma
teřskou školu Holetín a popřát mu mnoho zdraví a
úspěchů v dalším osobním i pracovním životě!

vedení obce

Podzim ve školce
Pár měsíců ve školce je již za námi, všichni se už
dobře známe a jsou z nás velcí kamarádi. Pro naši
školku bylo během září zrealizováno nové hřiště.
A jelikož nám počasí stále přeje, měli jsme možnost
si na krásném hřišti pohrát. Vyzkoušeli jsme nové
prolézačky, ukázali si použití tkacího rámu a
spoustu dalších věcí máme ještě před sebou. Na za

hradě si pouze nehrajeme, ale také o ni pečujeme.
Nenecháváme to na poslední chvíli a už teď jsme
připraveni na zimu. Společnými silami jsme
shrabali celou zahradu, kterou nám podzim zasypal
hromadou listí, sesbírali jsme oříšky, které ze stro
mů popadaly na zem a pravidelně zaléváme nové
stromky a keříky, které budou zdobit zahradu, až
nám do jara pěkně povyrostou. Teď už jen netrpě
livě čekáme, až všechno kolem pokryje sníh a my si
budeme užívat zimních radovánek.

Kristýna Tichá, Jitka Jetmarová

Změna ve vedení ZŠ a MŠ Holetín

Máme nové hřiště
Možná jste si sami všimli, možná jste o tom slyšeli,
nebo četli na jiném místě tohoto Zpravodaje. Na
školní zahradě vyrostlo nové velmi zajímavé hřiště.
Státní fond životního prostředí zkraje roku vypsal
dotační program na hřiště pro mateřské školy.
V ZŠ a MŠ Holetín se toho ujali, vypracovali projekt
a zažádali o dotaci. A ono to vyšlo! Dostali dotaci ve
výši 90 % nákladů.

Ve výběrovém řízení na zhotovitele zvítězila firma
SAVE s. r. o., která nabídla nejlepší cenu. Od října
si tedy děti mohou užívat nového hřiště, které se
jmenuje „U ještěrky“. A ještě více se těší na jaro a
léto, až ho budou moci užívat v  plném rozsahu.
Prioritně je určeno dětem ze školky, ale počítá se
samozřejmě s  tím, že bude sloužit i školákům.
Celkové náklady byly asi 700 tis. korun
(Nezapomeňte, že certifikované komponenty, ze
kterých to muselo být postaveno, jsou velmi
drahé.), ale ZŠ a MŠ Holetín platila jen desetinu.

A aby byla radost ještě větší, při příležitosti
předání hřiště dětem si firma SAVE s. r. o.
připravila pro školku velké překvapení. Na zahradu
přijelo auto plné hraček, které firma školce
věnovala. To bylo radosti!

(kuč)
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Opatření:

1. Projektová dokumentace pro výstavbu chodníků
na Dolním Holetíně včetně potřebných povolení

Odhadované náklady: 100 tis. Kč
Předpoklad realizace: 01/2016–11/2016

2. Výměna vchodových dveří a oken v přízemí bu
dovy hasičské zbrojnice

Odhadované náklady: 65 tis. Kč
Předpoklad realizace: 01/2016–05/2016

3. Dostavba víceúčelového hřiště ve Sportovním
areálu Holetín

Odhadované náklady: 1,5 mil. Kč
Předpoklad realizace: 03/2016–05/2016
Spolufinancování: Žádost o poskytnutí dotace

4. Oprava místních komunikací
Odhadované náklady: 1,1 mil. Kč

Předpoklad realizace: 05/2016–09/2016
Spolufinancování: Žádost o poskytnutí dotace

5. Chodník podél silnice II/355 Holetín – 3. etapa
Odhadované náklady: 1,2 mil. Kč
Předpoklad realizace: 05/2016–09/2016 (pod
míněno obdržením dotace ze SFDI v roce 2016)
Spolufinancování: Žádost o poskytnutí dotace

Další opatření pro zkvalitnění života v obci v ro
ce 2016:
• Zpracování Studie proveditelnosti decentra

lizovaného systému čištění odpadních vod v obci
Holetín

• Obnova komunální techniky (pořízení přídavných
zařízení – např. zametací kartáč)

• Příprava realizace bezdrátového rozhlasu v obci
Holetín

Program rozvoje obce Holetín na rok 2016

Uskutečnilo se:
Oslava 5. výročí otevření Kulturněspolečenské
ho centra Holetín tentokrát na téma „Příroda a její
ochrana“ se uskutečnila v  sobotu 26. září 2015.
Návštěvníci se od zástupce Záchranné stanice a
ekocentra Pasíčka dozvěděli, jak se odchytávají
nemocná zvířata a mohli si zblízka prohlédnout zá
sahové vozidlo pro odchyt i odchytové vybavení.
K vidění byla živá zvířátka, ať už Puštík obecný ne
bo Kalous ušatý právě z  Ekocentra Pasíčka, ale i
chovná a okrasná zvířátka od místních chovatelů.

Především pro děti byl určen film o tom, jak se
chovat, resp. nechovat při nalezení opuštěného či
zraněného zvířete ve volné přírodě i následná sou
těžní otázka ze zjištěných informací.

Velmi zajímavá a poutavá přednáška Moniky
Mundilové o tom, jak bezpečně přistupovat k cizím
i těm vlastním pejskům, přinesla pro mnohé řadu
nových informací. Děti si mohly na fence bílého ov
čáka Riki, která má výcvik na canesterapii, vlastno
ručně vyzkoušet péči o psa i obrannou pozici při
útoku psem. V první polovině programu oslavy mě
ly děti možnost nechat si zdarma namalovat na ob
ličej ozdobnou masku. Pak již přišel kouzelník Aleš
Krejčí se svým programem moderní magie a bezpro
středně děti do kouzelnického vystoupení zapo
joval. Nakonec kouzelník „vyčaroval“ každému

malému i velkému návštěvníkovi balónkové zvířát
ko nebo kytičku. V závěru oslavy došlo na losování
správných odpovědí na soutěžní otázku a rozdávání
pěkných cen. V rámci oslavy jsme si na fotografiích
oživili vzpomínky na akce Kulturněspolečenského
centra Holetín za posledních pět let jeho života a
připomněli i to, jak budova nynějšího kulturního
centra vypadala před rekonstrukcí v roce 2010.

Za příspěvky do sbírky pro nemocná zvířata
v  Ekocentru Pasíčka děkujeme našim spoluob
čanům a zemědělské společnosti pana M. Svobody,
za pomoc při organizaci patří poděkování holetín
ským členům Českého svazu chovatelů, dále slečně
Monice Mundilové a členům spolku Holetínských
trnek a dík patří také Místní akční skupině Hli
necko a OÚ Holetín za ceny věnované do soutěže
pro děti.

V pátek 9. října 2015 navštívil Kulturní centrum
Holetín Mgr. Vojtěch Filip, aby zájemcům o
cestopisné povídání předal své zajímavé zkušenosti
a zážitky z  cestování po Pákistánu. Vše bylo do
provázeno promítáním diapozitivů.

V pondělí 19. října 2015 proběhla v rámci tra
dičního besedování v Kulturním centru přednáška
Policie ČR zaměřená na prevenci kriminality
páchané na seniorech. Součástí přednášky bylo ta
ké promítání filmu Šmejdi, který ukazuje tvrdou
realitu praktik pořadatelů prodejních akcí. Film byl
časově náročný, ale protože byl ze strany účastníků
zájem o jeho zhlédnutí v  celém rozsahu, byl nám
Policií ČR zapůjčen a v jeho promítání jsme pokra
čovali i při následujícím sousedském besedování 9.
listopadu 2015. Obě aktivity, přednáška i film, byly
velmi poučné.

Ve dnech 24.–25. října 2015 se uskutečnila
v  Kulturním centru Holetín Burza oblečení a
dalšího zboží. Jako vždy se sešlo velké množství
pěkného oblečení, ale i sportovní potřeby, knihy,
hračky aj. Návštěvníci tedy měli z  čeho vybírat a
burza tak jako vždy splnila svůj účel.

Jako tradičně týden před adventem navštívilo
Vánoční jarmark v Kulturněspolečenském centru

Podzim v kulturním centru
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Holetín zhruba 500 lidí, aby sobě nebo svým blíz
kým udělali radost některým z nabízených výrobků
od zhruba 30 prodejců. Obdivovat jsme mohli na
příklad krásné ručně zdobené perníčky, vánoční oz
doby i výzdoby z  různých materiálů, ručně vyro
benou bižuterii, dřevěné výrobky, malovaná trička
a spoustu dalších výrobků. Nejeden návštěvník tak
pořídil nějaký ten vánoční dáreček nebo ochutnal
první vánoční cukroví. K  vidění byla tentokrát i
práce na kolovrátku. Za pomoc při organizaci jar
marku děkujeme Holetínským trnkám.

Od října probíhají v klubovně KC Holetín kurzy
angličtiny pro dospělé pod vedením lektora Tomá
še Dymáčka. Kurzy běží ve 3 skupinách (začáteční
ci, mírně pokročilí a pokročilí), a to každé pondělí
až do konce ledna. Podle zájmu účastníků budou
kurzy případně pokračovat i v dalším školním polo
letí.

Pravidelné zájmové činnosti:
Stolní tenis – vede pan Emil Havel, který má
dlouholeté zkušenosti s tímto sportem, trénink pro
bíhá od 17 hod. Na místě jsou k  zapůjčení i ping
pongové pálky, přesto doporučujeme, aby dítě mělo
vlastní pálku. S sebou sportovní oděv a obuv s bí
lou podrážkou. Děti si mohou přijít zatrénovat také
každou středu v  rámci Herního odpoledne (viz
níže). Vstup do kroužku stolního tenisu není časově
omezen – tedy je možné začít i kdykoliv během
roku.

Každou středu se koná v  Kulturním centru
Herní odpoledne pro děti pod vedením Lady Horá
kové. Pro děti je připraven stolní tenis, mohou si
zahrát stolní hry, které jsou v  Kulturním centru
k dispozici nebo se zapojit do zábavné soutěže. Při
jít mohou děti školního věku. Herní odpoledne je
pro děti bezplatné. S sebou přezůvky, resp. pevnou
obuv s bílou podrážkou (na stolní tenis).

Dramatický kroužek zahájil svoji činnost nově
v KC Holetín pod vedením Mgr. Radky Červinkové.
Kroužek probíhá každé úterý od 14:45 hod. Krou
žek je zdarma (pouze spoluúčast rodičů na přípravě
kostýmů) a je určen pro školní děti.

Nabídka KC Holetín pro dospělé (mohou se zú
častnit i děti):

Pokud není aktuálně dohodnuto jinak, probíhá
cvičení zumbového typu s  Petrou Štěrbovou
v KC Holetín každé pondělí od 18 do 19 hod. Cena
je 60 Kč. Uvítáme další zájemce o cvičení – více na
tel. 725 444 588.

Bez přihlášení je možno kdykoliv navštívit
keramiku pro děti i dospělé pod vedením paní Mi
leny Jelínkové. Cena je 30 Kč/hod. dle času strá
veného prací. V  ceně je zahrnuto i následné vy
palování hlíny. Keramika probíhá každý čtvrtek od
16 do 18 hod.

Kurzy jógy probíhají v klubovně KC Holetín pod
vedením paní Věry Pochobradské vždy v úterý, a to
od 17 hod. začátečníci a od 18:15 hod. pokročilí.
Cena je 30 Kč, délka 1 hod., s sebou vezměte kari
matku a šátek. Přihlášky nových zájemců na face
booku Jóga Holetín nebo tel. 722 091 796.

Připravujeme:
V  neděli 13. prosince 2015 se od 18hodin usku

teční v  Kulturněspolečenském centru Holetín
Vánoční koncert v  podání pěveckého sboru Bar
toloměj z Bítovan. Vstupné je 50Kč, vstupenky jsou
k zakoupení na OÚ Holetín.

Nově připravujeme Pravidelné setkávání ma
minek s  dětmi. První schůzka se uskuteční ve
středu 6. ledna 2016 v 9 hodin. Prosíme maminky,
které by měly zájem se pravidelně scházet na popo
vídání a sdílení svých radostí i starostí se svými
nejmenšími členy rodiny s  jinými maminkami, aby
v  tomto termínu přišly do klubovny Kulturního
centra Holetín, kde budou dohodnuty podrobnosti
těchto setkávání. Naše výzva se samozřejmě týká i
případných tatínků, kteří pečují o své potomky.
Pokud Vám první termín schůzky nevyhovuje, ale
pravidelných setkávání maminek s  dětmi byste se
ráda účastnil/a, přihlaste se, prosím, na tel.
725 444 588 u p. Horákové.

Sousedské besedování s  překvapením se tra
dičně koná před prázdninami a před Vánoci.
Nejinak tomu bude i letos, a to v  pondělí
14.  prosince 2015, kdy se pravidelní návštěvníci
mohou těšit na vánoční překvapení a zcela jistě si
opět zazpíváme i vánoční koledy. V  prvním polo
letí  roku 2016 jsou Sousedská besedování
předběžně plánována v  termínech: 11. 1., 8. 2.,
14. 3., 11. 4., 9. 5. a 13. 6.

Burza oblečení, hraček a jiných potřeb na se
zónu jaro–léto se uskuteční v  polovině dubna
2016. Bližší informace zveřejníme v dalším zpravo
daji.

Vítání občánků plánuje OÚ Holetín v Kulturním
centru v termínu 14. května 2016. Zájemci o účast
na Vítání občánků obce Holetín v  tomto termínu
(platí pro děti s trvalým bydlištěm v obci Holetín) se
mohou hlásit na obecním úřadě až do konce dubna
2016.

Lada Horáková

Nádoby na bioodpad
Jak jsme Vás informovali v Holetínském zpravoda
ji č. 1/2015 a následném dotazníkovém šetření,
má obec Holetín záměr pořídit pro domácnosti for
mou dotace hnědé platové nádoby na bioodpad,
které by byly v  období od 1. dubna do 31. října
kalendářního roku sváženy ve 14denních in
tervalech namísto směsného komunálního odpa
du. Za obce podalo v  listopadu žádost o dotaci
Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko. O výsled
cích této podané žádosti a následujícímu postupu
Vás budeme informovat v  některém z příštích
zpravodajů. V  následující tabulce se můžete se
známit s výsledky provedeného dotazníkového šet
ření, které bylo podkladem pro žádost o dotaci za
obec Holetín.

Požadavky na kontejner 120 l. 18
Požadavky na kontejner 240 l. 127
Kontejner 770 l. (bytovky) 2
Domácnosti, které nechtějí žádný kontejner 25
Celkem vráceno dotazníků: 172
Celkem vydáno dotazníků: 300
Návratnost dotazníků: 57,30 %
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č. 4/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konaného dne

7. prosince 2015
Zastupitelstvo obce Holetín po projednání:
Bere na vědomí:
• Splnění úkolů uvedených v usnesení č. 3/2015
• Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce

Holetín za období od 1. 1. 2015 do 27. 10. 2015
• Zprávy kontrolního a finančního výboru
• Informace o činnosti mikroregionu Skutečsko–Ležáky,

SOMH a MAS Hlinecko, z. s.
• Rozpočtová opatření č. 7/2015, 8/2015 a 9/2015
• Informace o realizovaných akcích
• Trvání záměru obce č. 7/2015 (pronájem nebytových

prostor v budově č. p. 105, k. ú. Holetín)
• Doručené žádosti
• Jmenování Mgr. Zuzany Novákové na pracovní místo

ředitelky Základní školy a mateřské školy Holetín
s účinností od 1. února 2016

• Informace ohledně výběrového řízení č. HPU/220/2015 –
9. kolo (autocvičiště)

Schvaluje:
• Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 0 – 10/2011 na zajištění svozu,

třídění, recyklace a odstranění komuálního odpadu
• Záměr obce na hospodaření s majetkem č. 8/2015 a prodej

pozemků dle tohoto záměru
• Rozpočet obce Holetín na rok 2016 dle předloženého návrhu
• Finanční dar Sokolu Holetín dle předloženého návrhu
• Finanční dar Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče dle

předloženého návrhu
• Tvorbu a pravidla čerpání sociálního fondu v roce 2016 dle

předloženého návrhu
• Program rozvoje obce Holetín na rok 2016 dle předloženého

návrhu
• Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 10120 dle

předloženého návrhu
• Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
č. IV122013715/VB/01dle předloženého návrhu

• Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. IV122012638/VB/1 dle předloženého návrhu

• Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IE122002591/22 dle předloženého návrhu

• Dohoda (o ochranném pásmu) č. IE122002591/OP/22 dle
předloženého návrhu

• Zpracování Studie proveditelnosti decentralizovaného
systému čištění odpadních vod v obci Holetín dle předložené
nabídky.

Vydává:
• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o místním poplatku

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zplnomocňuje:
• Starostu Jana Břeně k veškerým právním úkonům a

podpisu písemností v souvislosti s dotacemi na rok 2016
(výstavba chodníků, dostavba víceúčelového hřiště, požární
technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH, opravy
MK).

Adventní jarmark
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Obecně závazná vyhláška
č. 2/2015,

o místním poplatku za provoz systému shro
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Holetín se na svém zasedání
dne 7. prosince 2015 usnesením č. 4/2015 usneslo
vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990
Sb., o  místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o  místních poplatcích“),
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Holetín touto vyhláškou zavádí místní po
platek za provoz systému shromažďování, sbě
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále
jen „správce poplatku“).

Čl. 2
Poplatník

(1) Poplatek platí:
a) fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt

cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu
delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky pobývá
na území České republiky přechodně po
dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana
podle zákona upravujícího azyl nebo dočas
ná ochrana podle zákona upravujícího do
časnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo ro
dinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu; máli ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může popla
tek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek
platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny
správci poplatku oznámit jméno, popřípadě
jména, příjmení a data narození osob, za které
poplatek platí.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku
vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do

15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento
poplatek vznikla, případně doložit existenci sku
tečností zakládajících nárok na osvobození nebo
úlevu od poplatku.

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povi
nen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě
jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě
další adresy pro doručování.

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je
povinen ohlásit také evidenční nebo popisné čís
lo stavby určené k individuální rekreaci nebo
rodinného domu; neníli stavba nebo dům ozna
čen evidenčním nebo popisným číslem, uvede
poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je
tato stavba umístěna. V případě bytu je poplat
ník povinen ohlásit orientační nebo popisné čís
lo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu,
popřípadě popis umístění v budově, pokud
nejsou byty očíslovány. Neníli stavba, ve které
se byt nachází, označena orientačním nebo po
pisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo
pozemku, na kterém je umístěna stavba s by
tem.

(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplat
níci povinni ohlásit správci poplatku zánik své
poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu
nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě ur
čené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinné
mu domu.

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na
území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospo
dářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede také adresu svého zmocněnce v tuzem
sku pro doručování.

(6) Dojdeli ke změně údajů uvedených v ohlá
šení, je poplatník nebo plátce povinen tuto

změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nasta
la.4Čl. 4

Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 500 Kč a je tvořena:

a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250 Kč za kalendářní rok. Tato

částka je stanovena na základě skutečných
nákladů obce předchozího kalendářního roku
na sběr a svoz netříděného komunálního od
padu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Skutečné náklady za rok 2014 na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu činily 398
172 Kč a byly rozúčtovány takto: náklady 398
172 děleno 820 (772 osob s pobytem na území
obce + 48 staveb určených k individuální re
kreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) =
485 Kč. Z této částky je stanovena sazba po
platku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši
250 Kč.

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby,
změny vlastnictví stavby určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změ
ny umístění v průběhu kalendářního roku se
poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá
počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví
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nebo umístění v příslušném kalendářním roce.
Dojdeli ke změně v průběhu kalendářního mě
síce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný
stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Čl. 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do
30. května příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikneli poplatková povinnost po datu
splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který ná
sleduje po měsíci, ve kterém poplatková po
vinnost vznikla, nejpozději však do konce pří
slušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která
je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3

let věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školské
ho zařízení pro preventivně výchovnou péči
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc na základě rozhodnutí sou
du, na žádost obecního úřadu obce s rozší
řenou působností, zákonného zástupce dítěte
nebo nezletilého,

c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově
pro osoby se zdravotním postižením na zákla
dě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o po
skytnutí sociální služby, nebo

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním
postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

(2) Od poplatku se dále osvobozuje:
a) poplatník s pobytem v obci narozený v pří

slušném kalendářním roce;
b) poplatník přihlášený k pobytu na ohlašovně

obecního úřadu (Horní Holetín 105).

Čl. 7
Navýšení poplatku

(1) Nebudouli poplatky zaplaceny poplatníkem
včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo
hromadným předpisným seznamem.

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky ne
bo část těchto poplatků může správce poplatku
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslu
šenstvím poplatku.

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1) Vznikneli nedoplatek na poplatku poplatní
kovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke
dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu
jmenován opatrovník spravující jeho jmění, pře
chází poplatková povinnost tohoto poplatníka
na zákonného zástupce nebo tohoto opat
rovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má
stejné procesní postavení jako poplatník.

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce po
platku poplatek zákonnému zástupci nebo opat
rovníkovi poplatníka.

(3) Jeli zákonných zástupců nebo opatrovníků
více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost
společně a nerozdílně.

Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2012,
o místním poplatku za provoz systému shro
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, ze dne
10. prosince 2012.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2016.

1950
• Rok 1950 byl rokem aktivizace pro socializaci

vesnice.
• Podle plánu byly zasety jařiny a zasázeny bram

bory za vydatné podpory STS. Brambory byly za
sázeny novou dvouřádkovou sazečkou, kterou
STS přivezla na pole rovnou z nádraží v Hlinsku.
Byl to zkušební pokus, kterého se zúčastnili za
městnanci STS v čele s vedoucím s. Kučerou. Na
sazečce seděly naše dvě ženy B.  Daňková a
H. Vojtová a od půl dvanácté do večera byly za
sázeny brambory na 2,08 ha. Ostatní ženy při
pravovaly brambory u Zezulů ve sklepě. Naše že
ny věnovaly této činnosti hodně práce. Byly to –
Šmahlová, Běloušková, Červíčková, Chmelíková.

• Na hnojení dostalo JZD 5 q ledku a podle po
kynů ho rozhazovali začátkem června. Žita byla
již 25–30cm vysoká a soukromí zemědělci se na
řadu 16 lidí dívali jako na blázny.

• Sena byla sklizena v  rekordním čase 3 dnů a
seno bylo uskladněno ve statku u Zezulů. Vše za
veliké pomoci STS. Byla v  permanenci i ruční
benzínová sekačka.

• Žně byly výlučně dílem STS, z Herálce sem byla
přesunuta mlátička, která stála u žita. Ve dne se
sváželo a večer mlátilo. Někdy se sešlo i 30 lidí.
U žita byla výnosnost 30 q na ha, u pšenice 23 q,
ječmen dal 26  q a oves 21  q. Brambory 162  q.
Tato čísla byla základem, kolik se toho dá vyro
bit, protože soukromý zemědělec se nikdy ne
pochlubil, jaký měl výnos, spíš zapřel.

• Na podzim bylo zaseto 13 ha žita a 4 ha pšenice.
Mezi poli byly rozorány meze.

• Členská základna JZD se až na několik trpasli
čích zemědělců nerozšiřovala.

• Jan Šmahel, č. p. 72, který byl předsedou MNV
byl uvolněn ze zaměstnání a současně řídil denní
práce na JZD i MNV.

• Pozemkový fond převedl objekt R. Tichého do
majetku JZD.
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Jak dlouho jsi u myslivců a proč?

Dlouho, asi tak 15 let. Je to můj koníček, stejně ja
ko rybaření, kterému se věnuji už od páté třídy.
Hlavním důvodem je kladný vztah k  přírodě a ke
zvěři.

Ty máš v tomto spolku nějakou funkci?
Vzhledem k tomu, že nás je v současné době málo,
máme všichni nějakou funkci... Jsem jednatel. Ale
teď už se snad trochu rozmnožíme. Máme zde ve
zkušební době jednoho kluka z  Kameniček a
z místních tu máme dva adepty, kteří v blízké době
budou dělat zbrojní průkaz a na jaře myslivecké
zkoušky.

Co znamená, že máte někoho na zkušební do
bu?
Tak se to dělá téměř vždy. Je to člen, ale je na rok
ve zkušební době, aby se zjistilo, jestli má o mysli
vost skutečně zájem. Jestli něco dělá, nebo nedělá,
jestli loví a krmí a podobně. Na konci zkušební do
by se rozhodne, zda u nás zůstane, nebo ne. Žádné
sdružení nepotřebuje člena, který pro myslivost nic
nedělá.

Co dělají myslivci pravidelně během roku?
Po zimě se musí opravit krmná zařízení, protože ně
která odchází stářím, na některých se podepíší pra
sata. Stejně je to i s kazatelnami a se žebříky. Buď
se to stihne na jaře, nebo se opraví během léta, pří
padně udělají nové a na podzim, když je po sklizni,
se nainstalují. Přes léto se k  nim obvykle nedo
staneme. Všechno si děláme sami, protože jinak je
to velmi drahé. V průběhu roku se také samozřej
mě loví. Na podzim se musí zařídit jádro na krmení
(Pozn. Nechala jsem si vysvětlit, že se jedná o obilí,
především oves, ale může to být i ječmen, určené
ke krmení zvěře). Krmí se většinou od října, aby
zvěř nabrala před zimou. Nejednotné jsou názory
na konec krmení. Někdo dává jádro zvěři ještě
v  dubnu, ale někdo se přiklání k  tomu, že jen do
konce roku.

Srnky mají takzvanou latentní březost. Srnčí má
říji někdy od půlky července do konce srpna a pak
je srna oplodněná, ale plod se nevyvíjí. Začíná se
vyvíjet až po Novém roce, aby mláďata byla tak
v květnu.

Kdy se co může lovit?
Tak škodná je celoročně. U prasat se to teď změni
lo. Selata a lončáci se mohli lovit celoročně a ba
chyně byly hájené. Asi před dvěma měsíci ale byl
povolen i odlov bachyň a to do konce roku. Prasata
se totiž přemnožila tak, že už je to neúnosné. U ba
chyň začíná zhruba v půlce prosince tzv. chrutí. Od
začátku září do konce kalendářního roku se také
může střílet holá (srnky a srnčata), srnci se loví do
konce září.

A když sedíš na posedu, poznáš, jestli je to
srnka, nebo srnec?
(Pozn. Za tuhle otázku jsem si vysloužila posměch.)
Samozřejmě, že to poznáš. Hlavně podle paroží, ale

také podle střapce. (Pozn. Už se radši víc hloupě
neptám...) Stejně se ale převážně střílí špatné kusy,
srnčata třeba malá, která by zimu nepřežila nebo
kusy nemocné.

Letos asi bylo s prasaty hodně starostí, že?
Ono dva roky byl relativně klid a ani se moc nelovi
lo. Nahrály jim dvě mírné zimy za sebou a pak velké
množství kukuřice a řepky na polích. Tam mají vý
borné podmínky – schovají se tam, mají klid a zá
roveň se tím mohou živit.

Máte území nějak rozdělené, nebo ho obhospo
dařujete společně?
Máme každý svůj rajón, co se týče krmení. To si dě
lá každý sám, včetně zajištění krmných zařízení.
Oblasti pro lovení v  rámci jednoho sdružení rozdě
lené nemáme. Dáváme si ale mezi sebou vědět, kam
jdeme, a to hlavně kvůli bezpečnosti.

Jak se koukáte na to, když lidé nosí do krmelců
potravu pro zvěř?
Samozřejmě je to dobře, ale měli by vědět, že jablky
se nekrmí za většího mrazu. Nesmí být přemrzlá.
Kaštany, pokud jsou úplně suché, tak zvěř ne
rozkouše, měly by se rozmačkat. Výborný je i suchý
chleba. Měl by být ale úplně suchý a ne plesnivý.

Řešili jste letos něco mimořádného?
Po několika letech nám zase někdo rozbil okna na
kazatelně. Jinak jsme se více zabývali vyháněním
prasat z kukuřice, abychom eliminovali škody.

Na začátku listopadu vždycky máte hon. Jak se
vydařil ten letošní?
Letos byla slabší účast lidí a také nám nepřálo po
časí, takže jsme hon trochu zkrátili. Jinak se vyvedl
dobře.

Co je hlavním cílem honu?
Hon je především tradice. Cílem je se sejít, popoví
dat, po honu posedět. Rozhodně není cílem kvanti
ta ulovené zvěře. To se nedělá. Navíc ve zdejších
lokalitách není zvěře moc. Bažanti tu nejsou téměř
žádní, protože tu nemají dobré podmínky a je to tu
na ně už dost vysoko. Trochu se poslední dobou
zvedl počet zajíců. Srnčího tu je poměrně dost. Vy
sokou tu nepotkáte. Pokud někomu neuteče z  far
mového chovu.

Co ještě chystáte do konce roku?
Nedávno jsme dělali hody. Jejich vyhodnocení bu
deme probírat na schůzi, která nás teprve čeká. Ale
myslím, že se povedly. Na Štěpána bude tradiční
hon. Kromě toho se samozřejmě chodí krmit.

Máš jedinečnou možnost za vaše sdružení po
přát spoluobčanům něco do nového roku. Co to
bude?
Za celé sdružení bych rád všem popřál hodně
zdraví, protože to je hodně důležité. Kdo má práci,
ať je v  ní spokojen, kdo práci hledá, ať ji v  blízké
době najde a kdo už pracovat nemusí, ať si užívá
důchodu.

(kuč)

S Mirkem Bíškem o myslivosti a mysliveckém sdružení
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Výsledná tabulka Chrudimské ligy
ŽENY MUŽI

umístění čas body umístění čas body
9. 5. Třemošnice 2. z 13 28,08 13 24. z 24 46,62 0
6. 6. Seč 5. z 13 28,43 7 NP z 25 0
20. 6. Brčekoly 7. z 13 32,74 3 5. z 25 25,39 11
4. 7. Šťepánov 4. z 14 27,33 9 8. z 24 24,50 8
21. 8. noční Seč 2. z 16 30,32 13 8. z 40 28,39 8
22. 8. Lukavice 8. z 12 30,63 2 8. z 21 23,95 8
5. 9. Chrudim NP z 13 0 NP z 27 0
6. 9. Hlinsko 2. z 19 28,68 13 18. z 38 37,90 0
19. 9. Slatiňany NP z 13 0 5. z 24 25,37 11
26. 9. Horka 5. z 14 28,53 7 14. z 20 29,10 2
3. 10. Morašice 3. z 14 26,53 11 5. z 32 24,01 11

Hasiči v roce 2015
O pohár starosty obce

Letos se konal již 4. ročník soutěže o Pohár starosty
obce Holetín, který se uskutečnil 15. srpna. V  muž
ské kategorii se zúčastnilo 12 družstev a v ženské bo
hužel pouze tým našich žen. Muži zaběhli s  časem
27,67 a obsadili tak 3. místo. Putovní pohár letos zís
kal tým Mrákotína.

Jelikož byl ženský tým letos jediný, tak se ženy
rozhodly, že zaběhnou alespoň mužskou trať. V  ka
tegorii žen byly tedy na 1. místě.

Jako každý rok se soutěže zúčastnily i 4 týmy dětí
(Příkrakov, Včelákov, Žďárec u Skutče mladší a star
ší).

Shrnutí roku
V  letošním roce navštívili muži 19 soutěží a ženy 15
soutěží, z nichž bylo 11 soutěží v Chrudimské lize.

V Chrudimské lize se ženy umístily s celkovým po
čtem 78 bodů na 5. místě a muži s celkovým počtem
59 bodů na 10. místě. Co se tedy týče žen, tak si
oproti minulému roku pohoršily, ale jelikož zde byly
nové členky, tak výsledek považují za velice úspěšný.
Muži si oproti minulému i předminulému roku výraz
ně polepšili, skončili v celkové tabulce hned o 10 pří
ček nahoře, můžeme jim tedy popřát „jen tak dál“.

16.5. Okrsková soutěž v Kvasíně
Zde se muži již po 6. umístili na 1. místě a
získali v  pořadí již 2. putovní pohár. Ženy jsou
na okrsku jediným ženským týmem, tudíž se
umístili na 1. místě.

30.5. Okresní kolo v Otradově
muži štafeta – 10. místo ze 14 (čas 69,77)
muži běh na 100m – 14. místo ze 14 (čas 75,15
součet 4 běhů)
muži požární útok – 3. místo ze 14 (čas 26,68)
Jelikož se muži zaměřují pouze na požární útok,
můžeme tedy říct, že výsledek soutěže je velice
slušný.

11.7. Blatno
V  Blatně se konalo 120. výročí založení sboru,
jehož se zúčastnili opět pouze muži.

18.7. Včelákov
Soutěže se zúčastnili jak muži tak ženy. Ženy se

umístily na 2. místě a muži na 1. místě.
24.7. noční Prosetín

Soutěže se zúčastnili pouze muži a umístili se
na krásném 3. místě z 32 s časem 21,39.

15.8. Holetín
Muži se umístili na 3. místě z  12 a ženy na
1. místě z 1.

22.8. noční Kladno
Do Kladna vyrazili muži a umístili se na 5. místě
z 24 s časem 30,41.

12.9. Mrákotín
Soutěže se zúčastnili pouze muži, ovšem příliš
se jim nezadařilo.

Muži dále navštívili 8 neligových soutěží a ženy 4 neligové soutěže:

Sbor dobrovolných hasičů Holetín (muži i ženy)
přijmou nové členy do sportovních týmů.
V  případě zájmu se ozvěte na tel. 777  659  667
(Jiří Pondělíček).
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Kaple sv. Jana
Křtitele
Naše kaple, která nese
jméno sv. Jana Křtite
le, byla postavená
v  roce 1892 v  pseu
dogotickém stylu. Vý
znamnými mesenáši
stavby byli členové ro
diny továrníka Suché
ho, který byl v té době
v  Holetíně rychtářem.
Darovali kapli kalich a
zvon. Tento původní
zvon stál 200 zlatých,
byl ulit v  Brně a vážil

236 kg. V horní části byl ozdoben révou a nápisem
„L. P. 1893 tento zvon ke cti a chvále boží k uctění
blahoslavené Panny Marie sv. Jana Křtitele nákla
dem katolíků obce holetínské ulit byl“. Oltář také
pochází z roku 1893 a je dílem Antonína Suchardy
z Nové Paky. Patron sv. Jan Křtitel byl vybrán pro
to, že v  době jeho svátku byl u nás pracovní klid,
protože sena se sekala až po sv. Janu. Držela se
totiž pořekadla, že tráva vyroste za 9 dnů – od Víta
do Jana a pout se tedy v klidu stihne oslavit.

Do vypuknutí první světové války se zde konaly
okázalé poutě, při nichž se střílelo z  hmoždířů a
přicházelo procesí duchovních, věřících a hudební
ků, kteří se zde aktivně účastnili bohoslužeb.
Z  roku 1900 se zachovala zmínka o zakoupení a
posvěcení křížové cesty kapucínským mnichem
z  Chrudimi Robertem Tomášem Kučerou. K  le
topočtu 1911 se váže zmínka o zakoupení marián
ské sochy. Mecenáškami se staly především ženy
zdejších uvědomělých katolíků – Zavřelová a Hu
báčková.

Na konci války 14. 2. 1918 byl původní zvon
z kaple sejmut a využit pro vojenské účely. Sejmutá
hlavní část vážila 186kg a obec za ni dostala 748
korun. Nového se holetínští dočkali až před poutí
roku 1926. Byl pořízen ze sbírek místních katolíků
a hlavní podíl na tom měl továrník Vincenc Suchý
starší. V roce 1933 došlo k opravě exteriéru kaple a
k renovaci hřbitova. V roce 1943 byl opraven interi
ér a Miloslav Zavřel z Holetína sám namaloval ob

raz Panny Marie a ne
chal ho umístit blízko
hlavního vchodu ob
jektu, jako výraz
vděčnosti své zemřelé
matce.

Po druhé světové
válce doba příliš ne
přála náboženskému
životu, přesto se našlo
mnoho obětavých je
dinců, kteří byli
ochotni udělat něco
záslužného v  souvis
losti se svým přesvěd
čením. V  letech
1953–1957 ochotně
přispívali na opravu
kaple a její dovybavení
mobiliářem.

Právě od roku 1953 do roku 1957 zde působil
páter Moštěk, za něhož se v  kapli udělala nová
elektroinstalace a osvětlení, kaple byla vymalována
a byl pořízen nový Betlém, který je tam dodnes. Je
ho bratr František pro kapli namaloval obraz Bož
ského Srdce Páně. Po odchodu tohoto iniciativního
duchovního nastává poněkud strnulé období, které

je krátce prolomeno půso
bením kněze Jana Srnského.

Na sklonku šedesátých let
přichází duchovní Jindřich
Pešek (někdejší misionář),
který pokračuje v  započatém
díle svých předchůdců. Na
koupil ornáty a patenu a zís
kal finanční hotovost na
opravu dlažby. Tento
duchovní také založil vkladní
knížku a nechal na ni ukládat
peníze pro pozdější potřeby.
V  roce 1970 byla udělaná
nová fasáda. Pracovalo na
tom mnoho místních
dobrovolníků. Na samotné fa

sádě pracoval pan Harant a Slavík z Dolního Babá
kova a pan Vojáček a Brožek z Holetína. Došlo také
k renovaci lavic a harmonia.

Službou kostelnice byla pověřena Julie Řezníč
ková, poté František Kalous, který ji vykonává do
posud.

Od roku 1990 se přispívá na kapli z peněz obce.
Od té doby byla natřena střecha, opraveny schody,
natřeny dveře a koupen koberec. Větší investicí by
la nová okna, která zhotovilo Truhlářství Halamka
z části také jako sponzorský dar.

Kaple je nyní v dobrém stavu. A k čemu se vyu
žívá? Pravidelně každou první neděli v měsíci se zde
konají mše, samozřejmě je i místem posledních roz
loučení. Čím dál častěji se zde konají křtiny. Je
možné zde uspořádat i svatbu. Holetín patří pod
ranskou farnost a pokud naši občané potřebují
cokoliv zařídit, musí do Skutče, kde současný páter
Tomáš Kvasnička žije.Tři zastavení křížové cesty

Panenka Marie

Oltář
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Důchodci
Ani letos se nezapomnělo na naše starší spoluobča
ny. Holetínští důchodového věku byli pozváni do
kulturního centra, aby se povyrazili, zatančili si a
něco dobrého pojedli. Akci jako vždycky pořádal
Obecní úřad Holetín za aktivní účasti zaměstnanců
a zastupitelů obce. Ti, kteří pozvání přijali, určitě
nelitovali. K  tanci a poslechu hrálo a zpívalo duo
Simona a Standa Černí a byli jako vždycky skvělí.
Navíc jim patří obrovské poděkování, protože se vy
stoupení rozhodli obci Holetín věnovat jako
sponzorský dar a tudíž hráli zadarmo. Moc jim dě
kujeme.

Myslím, že všichni se výborně bavili při veselé
tombole a později i při neplánovaném vystoupení
neúnavného vypravěče vtipů – Vladimíra Oplištila
z Dolního Holetína.

Tak snad zase příští rok! A přijďte v  hojnějším
počtu! Bude se vám to líbit!

„Stáří je pes a nedá ti pokoj, dokud tě nesežere!“
Takovýmto černým humorem sršela jedna
z  pacientek Chrudimské nemocnice, když jsem se
díky Mgr. Martině Vackové mohla přijít podívat na
práci dobrovolníků.

V  Chrudimské nemocnici, která je součástí
akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje,
funguje dobrovolnické centrum od roku 2008 a
dobrovolníci jsou jak z  venku, tak zevnitř
nemocnice. Mezi ty externí patří například studenti
zdravotnických škol, ale častěji se jedná o lidi,
které práce s  lidmi a pomoc starým a nemocným
naplňuje. Může se jednat o aktivní důchodce, ale
i  lidi, kteří hledají nějakou protiváhu ke svému
náročnému povolání a pak třeba ty, kteří rádi
někoho potěší svým amatérským uměním.

Dobrovolnictví v Chrudimské nemocnici
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Může se například obrátit na charitu. A právě o té
jsem si povídala s  paní Janou Ondráčkovou
z Holetína. Už sedm let vykonává práci pro charitu
jako své zaměstnání. Momentálně je to Oblastní
charita Nové Hrady u Skutče.

Paní Jana je vystudovaná zdravotní sestra a
pracuje v  oblasti charitní ošetřovatelské služby.
Kromě toho Oblastní charita Nové Hrady nabízí
i  další služby, které již nemusí vykonávat
zdravotnický pracovník a to je například
pečovatelská služba, sociálně terapeutické dílny,
denní stacionář, centrum osobní asistence,
sociálně akviziční služby pro rodiny s  dětmi a
mateřské a rodinné centrum.

Ošetřovatelské služby jsou vlastně zdravotnická
péče v  domácím prostředí klienta. Cílem je zajistit
běžné zdravotní úkony klientovi, který není
schopný se dopravit k  lékaři, aby se mohl léčit
doma. Většinou se jedná o pravidelné úkony,
jakými je aplikace inzulínu, odběry krve, převazy,
injekce,.. Občas také infúze nebo klizmata a
podobně. Tuto službu na základě domluvy
s pacientem nebo s  jeho rodinou předepisuje lékař
a je hrazená jako každá jiná zdravotnická služba –
tedy v rámci zdravotního pojištění.

Lidmi, kteří těchto služeb využívají, jsou
převážně senioři, často těžce nebo dlouhodobě
nemocní, někdy i umírající. Zajímalo mě, jak
takovou práci, která je náročná fyzicky i psychicky,

může zvládat drobná ošetřovatelka, jakou paní
Ondráčková je. Říkala, že strašně důležitá je
spolupráce s rodinou klienta. Bez ní by často těžké
pacienty ani nezvládla. Psychicky náročné jsou i
těžké stavy pacientů. Ošetřovatelka musí být
dopředu připravená na to, co může nastat nebo se
musí rozhodnout, jestli je nutné volat lékaře. Musí
také počítat s  tím, že staří a nemocní klienti
v  některých případech mohou být i nevrlí nebo
nepříjemní. Prý se nad to povznáší a chápe je,
protože jim není dobře.

Její práce je náročná ale také časově. Obvykle
začíná někdy kolem šesté ráno, kdy aplikuje ranní
inzulíny, pak pokračuje odběry, infúzemi, injekcemi
a převazy. Pozdě odpoledne se vrátí domů a večer
často ještě jede aplikovat večerní inzulíny. Stane se,
že ji klienti volají i v  noci, pokud se jejich stav
zhorší a potřebují například píchnout lék na
zklidnění. Důležité je, že vše je na předpis od lékaře
a nemůže samozřejmě nikomu podávat léky o své
vůli. Jejím hlavním regionem je Skuteč a okolní
obce až někam k Novým Hradům, někdy také jezdí
Hlinsko a okolí. To pak má na starosti i například
Trhovou Kamenici, Bradlo a podobně.

Paní Jana říká, že ji ta práce moc baví a k tomu,
aby tak časově náročné povolání mohla vykonávat,
je potřebná velká tolerance její rodiny. A za to jim
moc děkuje.

(kuč)

Když člověk přestane být samostatný

S  každým novým dobrovolníkem několik prvních
akcí absolvuje některý ze zkušených kolegů, aby
byla jistota, že nováček tuto činnost zvládne.
Všichni pak musí mít povinně shodné označení,
aby se k pacientům nedostal někdo nepovolaný.

Druhou skupinou jsou dobrovolníci z  řad
zdravotnického personálu nemocnice, kteří se takto
angažují nad rámec svých pracovních povinností.

Tato péče funguje především na odděleních, kde
se pacienti zdrží delší dobu, tedy například LDN. Já
jsem měla možnost navštívit jedno z  pravidelných
odpolední s  dobrovolníky na oddělení LDNR
(rehabilitační). Probíhá to tak, že v určenou dobu
personál přiveze nebo přivede pacienty, kteří mají
zájem, do společenské části oddělení a něco se
společně tvoří (vystřihuje se, něco se peče, …)
trénuje se paměť (luští se jednoduché křížovky,
doplňují se přísloví, hledají se různá slova).
V oblibě je i zpěv a někdy se i v rámci pohybových
možností cvičí. Jedním z  externích dobrovolníků
byl například muzikant, který klientům hrál na
kytaru. Pravidelně se tu konají i bohoslužby, kte
rých se často účastní až 20 pacientů, a které mají
možnost navštívit i pacienti upoutaní na lůžko.

Toto jsou pravidelné akce, ale dobrovolnická
péče probíhá i individuálně, kdy jsou pacienti
navštěvováni přímo na pokojích a dobrovolník si
s  nimi čte noviny, knížky nebo si s  nimi jen tak
povídá.

A pak existují jednorázové aktivity, kdy třeba na
oddělení přijde Mikuláš, mají zde vystoupení děti
z  lidové školy umění a k těm nejoblíbenějším patří
canisterapie. S  pejsky pacienti vždycky viditelně
ožijí.

Tato činnost musí být samozřejmě
koordinovaná. Existují plány aktivit, ale i rozpisy
návštěv dobrovolníků. Pořádají se pro ně i kurzy.
Náplní jejich práce není starost o pacienty po
fyzické stránce (to dělá výhradně zdravotnický
personál), ale především psychická podpora
starých a nemocných lidí. A ta je přece pro zlepšení
zdravotního stavu neméně důležitá.

Při mé návštěvě se klientům věnovala i  sympa
tická paní Marcelka, které jsem se zeptala, jak
dlouho a proč tohle dělá. Prozradila mi, že je na
invalidním důchodě, vždycky pracovala s  lidmi a
taková práce ji naplňuje. Proto už dva roky svůj
volný čas využívá k tomu, aby někomu pomáhala a
vybrala si k  tomu právě dobrovolnické centrum
v Chrudimské nemocnici.

Pokud má i někdo z  vás pocit, že právě
dobrovolnictví v  této formě je to, co by vás mohlo
bavit a uspokojovat, neváhejte a kontaktujte
Chrudimskou nemocnici. Určitě vás mezi sebe rádi
přivítají a budete mít možnost se přesvědčit, že
uděláte radost nejen pacientům, ale
zprostředkovaně i sami sobě.

(kuč)
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Někdo je možná smutný, někdo si oddechl, ale
pravda je taková, že fotbal se ubral ke krátkému
zimnímu spánku. Podzimní část sezóny
2015/2016 skončila a jarní začne někdy v březnu.
Osobně patřím mezi ty, kteří jsou rádi, že je pauza.
Všichni kolem fotbalu si potřebují odpočinout.
A  doufám, že přestávka prospěje především našim
hráčům. Přezimují v  Okresním přeboru na
krásném čtvrtém místě, ale co si budeme povídat,
začátek sezóny byl super, ale jak se blížil konec,
měla výkonnost poněkud klesající tendenci. Tak
doufejme, že jaro začne lépe, než skončil podzim.
Tradičně dobré výsledky podával dorost, který je
momentálně ze čtrnácti týmů na pátém místě.
Starší a mladší žáci jsou na osmém a sedmém
místě z 10 družstev.

Co se týče mládežnických mužstev, pokračuje
spolupráce se Sokolem Prosetín a pokud je mi
známo, chválí si ji obě strany. Nejdůležitější na tom
ale je, že díky tomu mohou hrát naši mladí a malí
fotbalisté. Ani jeden z klubů by sám potřebný počet
hráčů nedal dohromady. Všichni víme, jak je pro
klub důležitá výchova vlastních mladých hráčů.
A  určitě je to pozitivní i  pro samotné kluky, že si
mohou zahrát. Takže Sokolu Prosetín děkujeme.

Na co jsme ještě pyšní, jsou naši fanoušci.
Ačkoliv u  nás nemá fotbal takovou tradici,
fanouškovskou obec máme jednu z  nejširších
v  okrese. Krásné je, že v hojném počtu jezdí i  na
venkovní zápasy. To není vůbec běžné a tak se
občas stane, že soupeřům nepřipraveným na
takovou návštěvu, dochází sortiment
v  občerstvení. To ale situaci zlehčuji. Fakt je, že
všem věrným i občasným fanouškům moc
děkujeme. Bez nich by fotbal neměl smysl.

Všem občanům Holetína přejeme krásné bílé
Vánoce strávené se svými nejbližšími, radost ze
života a aby k vám v roce 2016 chodilo slunce a ne
lékař.

(kuč)

Muži
20. 9. Prosetín–Holetín 3:0

(komentuje Rudolf Daněk)
Domácí byli od první minuty aktivnější, ale své
šance neproměnili. Vodvárka a Remeš stříleli
vedle branky. Z našich hráčů se dokázal
dvakrát šikovně uvolnit a pohotově vystřelit
Pilař, ale bohužel jeho střely mířily těsně vedle
brány. Po jednom z útoků domácích a centru
z  pravé strany náš obránce nechtěně ohrozil
svoji bránu a jen výborný reflex brankáře Žejd
líka zabránil brance. Zanedlouho mohli domácí
opět zúročit svoji herní převahu a po dlouhém
centru do vápna, který náš brankář vyrazil ještě
dvakrát, zakončovali a jen fantastické zákroky
brankáře Žejdlíka nás držely ve hře. To se ovšem
nepovedlo ve 35. minutě, kdy po centru Romana
Vodvárky do vápna pohotově otevřel skóre Jirka

Novotný 1:0. Po obdržené brance se naši
nevzdávali, ale bohužel v útoku jsme byli
bezzubí. Ještě jednou nám do poločasu zatrnulo,
to když po opět z pravé strany domácích přišel
přetažený centr na zadní tyč a tam osamocený
hráč domácích Jirka Ročňák netrefil prázdnou
branku. Na začátku druhé půle jsme
neproměnili dobrou šanci, do které se dostal
Pepa Novák. Domácí brankář Klas včasným
vyběhnutím a vpadnutím pod nohy zabránil
brance. Takže se potvrdilo otřepané nedáš,
dostaneš a domácí v 53. minutě po kombinaci
Ročňák, Novotný vstřelili druhou branku 2:0.
Naši hráči se s tímto výsledkem nechtěli smířit,
ale bohužel přilepila se na nás i smůla, to když
v  58. minutě pohotově vystřelil Martin Remeš,
který střelu otřel o jednoho z našich obránců a
brankář Žejdlík nestačil na tuto tečovanou
střelu reagovat. Na zbylých 30 minut hry
připravili trenéři střídání a zejména náš mladý
hráč Vařejčko hru očividně rozhýbal. Také herně
se přiostřilo, takže rozhodčí musel sáhnout
několikrát pro žlutou kartu, když některé
zákroky byly zralé i na červenou. Do konce
zápasu přibylo ještě několik šancí, ale skóre se
již nezměnilo. Bohužel na naší hře byla znát
ztráta tří hráčů základní sestavy (Černý, Ceral,
Pecina) a domácí naopak potvrdili vzestupnou
formu z posledních zápasů.

26. 9. Holetín–Miřetice 2:1
(komentuje Luděk Doležal)
Další derby přineslo vyrovnaný zápas s několika
nevyužitými šancemi na obou stranách. Hosté
byli v  druhém poločase lepším týmem, domácí
opět podržel výborným výkonem brankář Byrtus.
Branky: Zárybnický, Wasserbauer

3. 10. Vítanov–Holetín 1:2
(komentuje Patrik Vondráček st.)
V  zápasu dvou tradičních rivalů měl náš tým
celý zápas více ze hry. Můžeme litovat spousty
nevyužitých šancí, jinak by byl výsledek daleko
výraznější
Branky: J. Novák, V. Vondráček

10. 10. Holetín–Křižanovice 2:2
Začátek zápasu se vydařil. Vedli jsme už 2:0.
Škoda, že jsme nevydrželi do konce a nechali si
dát branku. Nakonec se na soupeře usmálo
štěstí v podobě našeho vlastního gólu a jednoho
bodu, který si odvážel.
Branky: M. Ceral, V. Vondráček

18. 10. Zaječice–Holetín 1:4
(komentují Jiří a Jaroslava Vodvárkovi)
Zaječice jsou našim nepříjemným soupeřem, ale
dokázali jsme dát první branku. Soupeř po
neodpískaném faulu na našeho obránce
vyrovnal. Těsně před poločasem jsme dali
druhou branku. Ve druhé půli jsme měli stále
více ze hry, což jsme vyjádřili dalšími dvěma
brankami. Spokojeni byli naši hráči i hojný
počet holetínských fanoušků.
Branky: S. Filipi, T. Zavřel, L. Wasserbauer
(pen.), M. Kučera (pen.)
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24. 10. Holetín–Skuteč 2:0
(komentuje Petr Wasserbauer)
Po průměrném výkonu proti snaživému soupeři
jsme nakonec zvítězili. První gól byl z penalty. Po
našich chybách si soupeř vytvořil dvě šance, ale
nevyužil je, protože je vychytal náš brankář.
Branky: L. Wasserbauer (pen.), P. Pilař, M. Ceral

28. 10. Holetín–Krouna 2:2
(komentuje Luděk Doležal)
V tomto kole se utkali soupeři z opačných konců
tabulky. Poslední Krouna spoléhala na dobře
organizovanou obranu, přes kterou se dokázal
prosadit v 1. poločase Martin Zdražil. Hosté však
dokázali do poločasu vyrovnat. Ve druhém
poločase vrátil domácím vedení Martin Ceral.
Když už to vypadalo na těsné vítězství, hosté
v  poslední minutě povedenou střelou vybojovali
zaslouženou remízu
Branky: M. Zdražil, M. Ceral

31. 10. Kočí–Holetín 2:0
(komentují Pepa a Martin Kučerovi)
V  prvních dvaceti minutách jsme na soupeře
nastoupili, výborně kombinovali, rychle
přecházeli do útoku. Pak jsme ale jako tradičně
přistoupili na soupeřovu hru, do hry vstoupila
řada nepřesností a taktických chyb. Díky
několika výborným zákrokům zaskakujícího
brankáře Jakuba Halamky vydržel bezgólový
stav až do poločasu. Ve stejném duchu, jak jsme
skončili první poločas, pokračoval i druhý.
Soupeř se prosadil a to nás srazilo do kolen. Po
zbytek poločasu jsme nic nepředvedli a soupeř
potvrdil svoje vedení druhou brankou

7. 11. Holetín–Tuněchody 1:6
Věděli jsme, že to nebude lehký zápas. Než jsme
se rozkoukali, měl náš brankář Byrtus, který si
letos poprvé vybral svůj díl brankářské smůly,
za zády už dvakrát míč. Nakonec z  toho byla
poměrně krutá porážka.
Branka: M. Zdražil

14. 11. Rozhovice–Holetín 2:0
Se suverénním lídrem tabulky se nehraje lehce.
To jsme věděli. Škoda, že jsme nevyužili šance,
které jsme měli. Soupeři se to podařilo hned
dvakrát. Naši ale podali solidní výkon a
podzimní část sezóny jsme zakončili se
vztyčenou hlavou.

Tabulka po 15. kole
+ 0  skore b.

1. Rozhovice 14 0 1 42:13 42
2. Tuněchody A 12 1 2 33:9 37
3. Prosetín 9 4 2 48:19 31
4. Holetín 8 3 4 31:24 27
5. Miřetice A 8 2 5 29:13 26
6. Kameničky A 6 5 4 28:21 23
7. Křižanovice 7 2 6 25:24 23
8. Kočí 6 2 7 17:25 20
9. Zaječice 6 0 9 23:37 18

10. Svídnice 5 2 8 30:43 17
11. Svratouch 4 4 7 30:33 16
12. Skuteč 5 1 9 26:30 16
13. Ronov A 5 0 10 34:36 15

14. Krouna A 4 2 9 17:35 14
15. Vítanov 3 1 11 15:41 10
16. Chrast 2 3 10 11:36 9

Dorost
23. 8. Prosetín/Holetín–Svratouch 1:4 (0:2)

Branka: 85. Pátek Martin
26. 8. Prosetín/Holetín–Rosice n. L. 8:1 (6:0)

Branky: 5. Starý David, 8. Slavík František, 18.
Slavík František, 27. Pátek Martin, 31. Vacek
Petr, 37. Šmaha Tomáš, 51. Vacek Petr, 52.
Slavík František

29. 8. Horní Jelení–Prosetín/Holetín 1:0 (1:0)
6. 9. Prosetín/Holetín–Staré Hradiště 14:1 (9:0)

Branky: 2. Slavík František, 17. Vomáčka
Tomáš, 22. Vacek Petr, 28. Vacek Petr, 30.
Slavík František, 31. Marek Vladimír, 34. Vacek
Petr, 41. Vomáčka Tomáš, 43. Vomáčka Tomáš,
50. Slavík František, 56. Plachý Milan, 68.
Vacek Petr, 69. Plachý Milan, 78. Šmaha Tomáš

13. 9. Prosetín/Holetín–Luže 4:1 (2:1)
Branky: 21. Vařejčko Ondřej (pen.), 23. Spilko
Václav, 68. Spilko Václav, 89. Vacek Petr

19. 9. Miřetice–Prosetín/Holetín 0:3 (0:2)
Branky: 3. Spilko Václav, 44. Marek Vladimír,
59. Marek Vladimír

27. 9. Prosetín/Holetín–Morav./Chroust. 2:1 (0:1)
Branky: 61. Marek Vladimír, 85. Vomáčka
Tomáš

4. 10. Kameničky–Prosetín/Holetín 1:3 (0:1)
Branky: 2. Spilko Václav, 57. Marek Vladimír,
88. Plachý Milan

11. 10. Proset./Holetín–Paramo Pardubice 2:3 (2:2)
Branky: 13. Marek Vladimír, 20. Spilko Václav

17. 10. Opatovice n. L.–Prosetín/Holetín 3:4 (2:0)
Branky: 46. Spilko Václav, 48. Spilko Václav, 62.
Marek Vladimír, 64. Spilko Václav

25. 10. Prosetín/Holetín–Pardubičky B 4:4 (3:2)
Branky: 4. Vomáčka Tomáš, 24. Vomáčka
Tomáš, 46. Blatoň Jakub

28. 10. Sezemice/Holice B–Proset./Holet. 2:13 (2:6)
Branky: 4. Vomáčka Tomáš, 8. Marek Vladimír,
12. Pátek Martin, 24. Spilko Václav, 32.
Vomáčka Tomáš, 38. Vomáčka Tomáš, 51.
Marek Vladimír, 59. Vomáčka Tomáš, 60. Pátek
Martin, 63. Marek Vladimír, 65. Blatoň Jakub,
71. Marek Vladimír, 72. Vomáčka Tomáš
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1. 11. Vítanov–Prosetín/Holetín 3:4 (2:4)
Branky: 7. Vacek Petr, 13. Marek Vladimír,
25. Šmaha Tomáš, 44. Vacek Petr

Tabulka po 13. kole
+ 0  skore b.

1. Morav./Chroust. 12 0 1 60:12 36
2. Pardubičky B 11 0 2 64:22 32
3. Horní Jelení 11 0 2 37:17 32
4. Svratouch 10 0 3 60:24 31
5. Proset./Holetín 9 0 4 62:25 28
6. Miřetice 8 0 5 63:24 24
7. Opatovice n. L. 6 0 7 24:38 18
8. Luže 4 0 9 34:39 13
9. Rosice n. L. 4 0 9 33:68 11

10. Sezem./Holice B 3 0 10 16:56 11
11. Paramo Pardub. 4 0 9 12:44 10
12. Vítanov 3 0 10 31:50 9
13. Kameničky 3 0 10 19:55 9
14. Staré Hradiště 3 0 10 16:57 9

Starší žáci
26. 8. Hlinsko–Prosetín/Holetín 4:1 (1:0)

Branka: 39. Sahula Ondřej
30. 8. Přelouč–Prosetín/Holetín 7:1 (5:0)

Branka: 68. Tichý Tomáš
2. 9. Třemošnice–Prosetín/Holetín 1:7 (1:2)

Branky: 28. Slavík Lukáš, 35. Tichý Tomáš, 42.
Sahula Ondřej, 44. Vodvárková Tereza, 45.
Tichý Tomáš, 51. Klapal Jakub, 67. Sahula
Ondřej

13. 9. Vysoké Mýto–Prosetín/Holetín 5:0 (1:0)
19. 9. Prosetín/Holetín–Holice 0:6 (0:3)
26. 9. Prosetín/Holetín–Pardubice B 1:16 (1:9)

Branka: 24. Klapal Jakub
3. 10. Prosetín/Holetín–Pardubičky 0:2 (0:1)
11. 10. Heřmanův Městec–Proset./Holet. 0:0 (0:0)
18. 10. 2015 Prosetín/Holetín–Slatiňany 3:5 (3:3)

Branky: 10. Mrázek Dominik, 13. Mrázek
Dominik, 17. Gabriel Jiří

24. 10. Prosetín/Holetín–Třemošnice 6:1 (4:0)
Branky: 12. Mrázek Dominik, 26. Mrázek
Dominik (pen.), 28. Krbálek Vojtěch, 35. Mrázek
Dominik, 62. Pešava Daniel, 63. Tichý

31. 10. Prosetín/Holetín–Přelouč 2:3 (0:1)
Branky: 55. Tichý Tomáš, 70. Mrázek Dominik

7. 11. Pardubice B–Prosetín/Holetín 13:1 (6:1)
Branka: 20. Pešava Daniel

Tabulka po 12. kole
+ 0  skore b.

1. Pardubice B 12 0 0 121:14 35
2. Vysoké Mýto 11 0 1 70:6 33
3. Holice 9 0 3 47:24 26
4. Hlinsko 7 0 5 42:41 22
5. Pardubičky 7 0 5 43:23 21
6. Přelouč 5 0 7 39:46 15
7. Slatiňany 3 0 9 29:40 11
8. Prosetín/Holetín 3 0 9 22:63 8
9. Heřman. Městec 2 0 10 22:75 6

10. Třemošnice 1 0 11 20:123 3

Mladší žáci
26. 8. Hlinsko–Prosetín/Holetín 3:1 (2:1)

Branky: 2. Netolický Filip, 14. Pešek Libor, 32.
Solnička Miroslav

30. 8. 2015 Přelouč–Prosetín/Holetín 5:2 (2:1)
Branky: 8. Spilková Dominika, 58. Spilková
Dominika

2. 9. Třemošnice–Prosetín/Holetín 3:3 (1:1)
Branky: 11. Veverka Jan, 32. Vojta Martin, 48.
Vodvárková Tereza

13. 9. 2015 Vysoké Mýto–Prosetín/Holetín 6:0 (3:0)
19. 9. Prosetín/Holetín–Holice 1:2 (1:1)

Branka: 14. Vojta Martin
26. 9. 2015 Prosetín/Holetín–Pardubice B 2:6 (1:3)

Branky: 26. Zavoral Radim, 46. Veverka Jan
3. 10. Prosetín/Holetín–Pardubičky 3:1 (0:1)

Branky: 32. Veverka Jan, 40. Fišer Tomáš, 53.
Vodvárková Tereza

11. 10. Heřmanův Městec–Proset./Holetín 0:5 (0:3)
Branky: 16. Veverka Jan, 25. Gabriel Jiří,
27. Adámková Lucie, 50. Gabriel Jiří, 53. Slavík
Vojtěch

18. 10. Prosetín/Holetín–Slatiňany 2:3 (1:3)
Branky: 20. Veverka Jan, 50. Gabriel Jiří

24. 10. Prosetín/Holetín–Třemošnice 1:3 (1:1)
Branka: 25. Slavík Vojtěch

31. 10. Prosetín/Holetín–Přelouč 4:3 (2:2)
Branky: 1. Vodvárková Tereza, 6. Fišer Tomáš,
35. Veverka Jan, 43. Fišer Tomáš

7. 11. Pardubice B–Prosetín/Holetín 5:1 (2:1)
Branky: 12. Kala Richard, 14. Novotný Petr, 28.
Kmoníček Matěj, 58. Vašíček Matyáš, 59. Norek
Ondřej

Tabulka po 12. kole
+ 0  skore b.

1. Vysoké Mýto 11 1 0 109:17 34
2. Hlinsko 11 1 0 92:15 34
3. Pardubice B 9 1 2 114:21 28
4. Holice 9 0 3 63:24 27
5. Pardubičky 5 0 7 27:41 15
6. Přelouč 4 1 7 32:54 13
7. Prosetín/Holetín 3 1 8 25:40 10
8. Třemošnice 3 1 8 27:84 10
9. Heřmanův Městec 1 0 11 17:107 3

10. Slatiňany 1 0 11 22:125 3



– 17 –

Péče o pleť v zimě
Tělo v chladných dnech zahřejeme oblečením, ale
co chudák naše pokožka? Jestli ani s nástupem zi
my nechcete dát z ruky váš oblíbený lehoučký
krém, koledujete si o problémy s pletí. I když vám
přípravek vyhovuje na sto procent, s větrem a
mrazíky si neporadí. Pošlete ho na odpočinkovou
dovolenou – minimálně do jara! Poradím Vám, čím
ho nahradit.

Ptáte se, proč vlastně naše pleť v zimě trpí?
Pokožka se v zimě více vysušuje a má tendence se
olupovat. Tím to ale nekončí. Za nízkých teplot totiž
dochází ke zpomalenému průtoku krve v místech,
která nejsou chráněna teplým oblečením, a tím i ke
zpomalení metabolismu v kůži. Při přechodu do
tepla pak dochází k překrvení, kůže zrudne a ná
sledkem častého střídání teplotních extrémů může
dojít k popraskání drobných žilek.

Hydratace – ano či ne?
Také jste slyšela, že se hydratační krémy v zimě

nesmějí používat? Že by neměly obsahovat vodu,
aby vám na obličeji nezamrzala? Hydratační krémy
ANO, ale pouze ty, které jsou pro zimní počasí ur
čené. Jsou to krémy na bázi olejů.Poznáte je jedno
duše… jsou hutné a těžké, čím více vhodný do mra
zu, tím hutnější.

Makeupu se bát nemusíte!
Škodí makeupy pleti? To už v dnešní době

dávno neplatí! Naopak, spousta z nich má hydra
tační vlastnosti a pleť tak vyživí. Právě takovéto te
kuté makeupy jsou na zimu ideální. S  pudrem
naopak šetřete, pokud ho používáte samostatně,
zvažte alespoň na zimu změnu. Pudr pleť vysušuje!

Nemáteli ráda makeupy, můžete zkusit jemné
tónovací krémy. A co je důležité  pod každý pří
pravek ještě použijte pleťový krém vhodný do zimní
ho počasí!

Tip na večerní líčení
Nastává plesová sezóna a s ní i problém jak se nalí
čit. Chtete, aby Vám líčení vydrželo celý večer? Zde
je pár tipů ode mě.
• Použijte lehký peeling
• Naneste lehký krém
• Použijte fixaci pod

makeup
• Naneste makeup a

přepudrujte. Přiložte
papírový kapesníček a
odsajte přebytečný
makeup a celé může
te ještě jednou zopa
kovat pokud nemáte
fixátor ve spreji.

• Nezapomeňte nanést
makeup také na oční
víčka, ale pozor – pouze lehounce.

• Bez fixátoru pod oční stíny si nedokážu předsta
vit dokonalé líčení. Budete nadšená jak dlouho lí
čení vydrží a navíc stíny neudělájí nehezké cestič
ky.

• Kam nanést oční stín ukazuje obrázek.
• Nanášejte stíny aplikátorem – líčení je in

tenzivnější a lépe drží. Štětec použijte pouze na
přechody mezi jednotlivými barvami.

Pokud budete chtít poradit jak na to, napište mi.
(email: vera.pochobradska@seznam.cz)

Věra Pochobradská

Myslivecký guláš „Speciál“
Ingredience na 6 porcí: 700 g srnčího nebo kančího
masa, 100 g sádla, 3 středně velké cibule, 2 lžičky sladké
papriky, sůl, mletý pepř, nové koření, drcený kmín,
feferonkový protlak nebo 1 sterilovaná feferonka,
2 stroužky česneku, 3 lžíce hladké mouky, 1,5 l vývaru,
½ lžičky divokého koření (černý pepř, zázvor, nové
koření, oregano, jalovec, bobkový list, tymián, šalvěj),
majoránka, 1 červená paprika
Zvěřinu očistíme a nakrájíme na kostky. V  kastrolu
osmažíme na sádle dvě nadrobno nakrájené cibule,
přidáme maso a také osmažíme. Asi po 10 minutách
trochu podlijeme vývarem a přidáme sladkou papriku,
na špičku nože mletý pepř a mleté nové koření, drcený
kmín, sůl, ½ lžičky feferonkového protlaku nebo
pokrájenou feferonku, rozetřený česnek a směs divokého
koření. Podléváme vývarem a později převařenou vodou,
občas mícháme a dusíme 60–90 minut (podle stáří
zvěřiny). Když je maso téměř měkké, přidáme zbytek
vývaru nebo vody a zahustíme hladkou moukou
rozmíchanou ve vodě. Přidáme na kolečka nakrájený
zbytek cibule, červenou papriku, majoránku a
promícháme. Ještě můžeme doladit solí a pepřem.

Fotbalový ples
TJ Sokol Holetín děkuje všem příznivcům
fotbalu a holetínského společenského života
za hojnou návštěvu na tradičním fotbalovém
bále. Věříme, že se vám ples líbil a dobře
jste se pobavili. Pokud ano, zaškrtněte si
v  kalendáři datum 10. prosince 2016 a
můžete se spolu s námi těšit na další.

Předtančení standardních tanců
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Společenská kronika
V podzimních měsících oslavili významné životní
jubileum tito občané:
říjen: Červíčková Vlasta, Dolní Holetín 75 let

Hromádko Vlastislav, Horní Holetín 80 let

Vojáčková Věra, Dolní Holetín 87 let
listopad: Červíček Jaromír, Dolní Holetín 80 let

Láclavíková Elena, Horní Holetín 87 let
Vokálová Jiřina, Dolní Holetín 87 let

Všem jubilantům ještě jednou přejeme hodně
zdraví.

Sobota 6. února 2016 | Na Sále | MAT4.

Družstvo žáků po úspěšné podzimní části

Sbor dobrovolných hasičů
Holetín přeje všem občanům
Vánoce plné klidu a pohody.
V  roce 2016 buďte hlavně
zdraví a šťastní a oheň ať
plane jen ve vašich kamnech
a vašich srdcích.

Vánoční mše v kapli sv. Jana Křitele v Holetíně se uskuteční
24. 12. 2015 ve 22:30 hod.




